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– A TOP - 1.2.1-15 Kerék-
párral a romantikus Zalában
pályázatunk háttérmunkálatai
már zajlanak. Elkészültek a ter-
vek a nyomvonalról, melyeket
megtekintettünk az érintett pol-
gármesterekkel. A megvalósuló
kerékpárút Zalaszabart, Eger-
aracsát, Esztergályhorvátit és
Zalaszentmártont köti össze – tá-
jékoztatta lapunkat Dancs Lász-
ló, Egeraracsa polgármestere.

Elkészültek a tervek
Négy falut köt össze a kerékpárút

A Magyar Falu Program
keretében megvalósuló orvosi
szolgálati lakás munkálatai is
jól haladnak a faluban, hama-
rosan a 75 %-os készültségi
szintet is eléri.

A közmunka programban
elvetették a burgonyát, ami
közel 1 tonna, illetve a
hagymát. A fóliákban is
elültettek 1700 tő paprika pa-
lántát.

Jól halad az orvosi lakás építése.

Magyarországon vélhetően
középkori eredetű az a szokás,
melynek során április 25-én,
Szent Márk napján vagy az azt
követő vasárnap búzaszentelést
végeznek. A hagyomány szerint
ilyenkor a római katolikusok
körmenetet tartanak a búza- és
gabonaföldek megáldásáért, va-
lamint a bő termés érdekében,
és hogy ne érje a növényeket
természeti csapás.

E hagyományt elevenítettük
fel mi is Pacsán. Cséry Gergő
atya vezetésével a Hegyi utcá-

Szent Márk napi istentisztelet a szőlőhegyi kápolnánál

Búzaszentelés…

tól indult a menet a Szent Márk
tiszteletére emelt kápolnáig,
ahol még többen csatlakoztak
hozzájuk.

Az atya először a búza-
szentelés szertartását végezte
el. A négy égtáj felé fordulva
megáldotta a helyi földeket,
vetéseket, gyümölcsösöket, sző-
lőket és az elmondott evangé-
liumi részlettel kérte az Úr ál-
dását az idei termésre.

Ezt követően a kis kápolná-
ban tartotta meg az istentisz-
teletet. A szertartások elvégzé-

sében segítségére voltak a
szombathelyi szalézi hitokta-
tásban résztvevő fiatalok.

A régi népszokás mellett
helyi hagyománya is van a
szentmisének, hiszen 1763-ban
egy gazdag helyi asszony ép-
pen azért építtette Márk tisz-
teletére a kápolnát, mert a sző-
lőhegy védőszentjének nyilvá-
nított szent pártfogását és se-
gítségét kérte, hogy elkerüljék
a pacsai hegyet a természeti
csapások és óvja meg az időjá-

rás viszontagságaitól. Koráb-
ban ezen a napon hegyi búcsú-
val ünnepelt a lakosság. A bú-
csút idéző sátrak, céllövölde és
körhinta az utóbbi években el-
maradtak ugyan, de a misét
mindig megtartjuk, összekötve
a búzaszenteléssel. Azt köve-
tően pedig a szőlősgazdák a
hegyi birtokukon családi, baráti
összejöveteleken folytatják az
ünneplést az általuk készített
borok kóstolásával, kínálásával.

Bokor Ferencné
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Pacsa Város Önkormányza-
tának beruházásában 150 tonna
zúzott, osztályozott mészkővel
javítottunk a pacsai zártkertben
található utak állapotán, április
első felében.

A költségtakarékosságot szem
előtt tartva a követ nagy té-
telben, közvetlenül a bányából
az önkormányzat pacsai telep-
helyére szállítottuk, innen vál-
lalkozó partner segítségével és
az önkormányzat saját gépeit
bevonva juttattuk ki az utak
rossz állapotú részeire.

Zártkerti utak felújítása
A költségeket városunk

önkormányzata a települési
adóból (traktorok, pótkocsik)
finanszírozta, amely adónem
bevezetésénél már határozott
a döntéshozó, hogy az ebből
származó bevételt az utak ál-
lapotának javítására kell for-
dítani.

Várhatóan év közben még
további beavatkozások is tör-
ténnek a rosszabb állagú útsza-
kaszokon.

Kelemen Tamás
polgármester

150 tonna kővel javították az utak állapotát.

„Akkor megnyitotta elméjü-
ket…” Az evangéliumi szakasz
legfontosabb szavai ezek, me-
lyek igazán Pünkösd fényében
nyerik el értelmüket. Az apos-
tolok és a szent asszonyok igazi
húsvéti tapasztalata Jézus szen-
vedése és halála értelmének
csendes megértésével, lelki fel-
dolgozásával kezdődik. Betel-
jesedett! Krisztus halálával és
feltámadásával érkezik el az
idők teljessége. Beteljesedett,
amit kezdettől fogva hirdettek
az Írások és az ószövetségi
próféták. Most tárult fel az Írá-
sok igazi értelme. Most érthet-
jük meg igazán Ábrahám áldo-
zatát. Ahogyan Ábrahám nem
kímélte volna Izsákot Istenért,
úgy Mennyei Atyánk sem kí-
mélte egyszülött Fiát miéret-
tünk. Ahogyan a kivonulás éj-
jelén az ártatlan Bárány vére jel
volt az ószövetségi nép házai-
nak ajtaján, úgy jel számunkra
Krisztus vére szívünk kapuján.
Az Ő vére számunkra az örök
élet záloga.

Pünkösd ünnepe a mennyei
világosságot hozta meg szá-
mukra, és hozza el nekünk is,
ha tudunk az apostolok lelkü-
letével várakozni. Mint aho-
gyan egy magas hegyről a
völgybe tekintve a sűrű sötét
éjszaka utáni hajnalon, a köd-
ből szelíden földereng egy to-
rony sziluettje. Szemünk lassan
kiveszi a torony alakját, ará-
nyait. Felnyílik szemünk arra,
ami eddig rejtve volt előtte. A
kegyetlen kivégzés nagypénte-
ki feketeségéből, a nagyszom-
bat csendjéből feldereng immár
Krisztus halálának értelme.
Amíg az értelem fedve van,
addig a Feltámadott ismeretlen
marad tanítványai számára. Az
emmauszi tanítványoknak nem-
csak ismeretlen, de idegen is,
az „ ”. Halálaegyetlen idegen
ugyanis nemcsak önmagában
tűnt értelmetlennek, hanem
egész üzenetét Isten országáról,
és csodáit is értelmetlenségbe
vonta. Úgy látszik, a föltámadt
Krisztus nem engedi magát
felismerni másképp, csak eb-
ben a földerengő hajnali vilá-
gosságban, és csakis így, Pün-
kösd fényében engedi felis-
merni az evangélium betelje-
sedését.

Olykor, mi, ma élő keresz-
tények is, késedelmesek va-
gyunk az Úr szavának befo-
gadására. Jóllehet a bérmálás
szentsége által, birtokosai va-
gyunk a Szentlélek ajándékai-
nak. Ahogyan a tanítványok
látták a feltámadott Urat, úgy

Húsvét misztériuma Pünkösd fényében

mi is nap nap után megta-
pasztalhatjuk Krisztus közelsé-
gét, mikor a pap kezébe adja
magát az Oltáriszentségben.
Ugyan Tamással nem tapint-
hatjuk a sebek helyét, és nem
tehetjük Jézus oldalába ujjun-
kat, mégis a Szentlélek közre-
működésével részesei vagyunk
az Úr szenvedésének és feltá-
madásának. Az Anyaszentegy-
ház ezért bölcs belátástól indít-
tatva adja elénk Jézus búcsú-
beszédének szakaszait a húsvéti
időben, egészen Pünkösdig. Az
ünnepek „forgataga” és a gyor-
san pergő események sokszor
nem engedik láttatni velünk az
igazi lényeget, Krisztus miszté-
riumát. Jézus utolsó szavaival –
a búcsúbeszédben – bátorítja
tanítványait, de szavainak értel-
me csak a feltámadással és
Pünkösddel nyer értelmet.

Mai társadalmunkban a
krisztusi értékek egyre inkább
elhomályosulni látszanak. Az
emberek többsége – még a ke-
resztények között is – csak
nehezen, vagy egyáltalán nem
tud mit kezdeni Krisztus ta-
nításával a hétköznapokban. A
keresztény értékek pedig nem
csak az ünnepek alkalmával
érvényesek, nemcsak a temp-
lom falai között kell vallani
őket, hanem egész életünkkel
kell tanúságot tenni róluk.

Hogyan tehetünk tanúságot
Krisztusról? Ha a Szentírást
figyelmesen olvassuk, kitűnik a
tanúságtétel mibenléte. „Nem
akarok másról tudni köztetek,
mint Jézus Krisztusról, a meg-
feszítettről.” Ezt a mondatot
Szent Pál egyik levelében ol-
vashatjuk. Isten Szent népének
feladata az evangélium hirdeté-
se, de még inkább annak meg-

élése, a krisztusi szeretet gya-
korlása. Mert „a hegyre épült
várost nem lehet elrejteni, s
gyertyát sem azért gyújtunk,
hogy aztán a véka alá rejtsük”.
Mai világunkban különösen
fontos ezt felismerni.

Anyaszentegyházunk 2000
éves története számtalan példát
ad elénk a krisztusi értékek
megéléséről. Olyan embereket,
akik hitvallóként, vértanúként,
családban vagy szűzi tisztaság-
ban tették életük egészét Isten
kezébe. A szentek példája ve-
zethet minket, és utat mutat;
hogyan kapcsolódhatunk iga-
zán Krisztushoz. Ne gondoljuk
azonban, hogy a látványos-
ságtól és a tettek nagyságától
függ jutalmunk. Apró dolgok, a
hétköznapok evangéliumi meg-
élése, a szenvedések türelmes
elviselése az, ami igazán
számít.

A világ életfelfogása ma
merőben eltér ettől. Valósítsd
meg önmagad! Boldogulj egye-
dül, hisz másokra úgysem szá-
míthatsz! Gázolj át mindenkin,
hiszen csak Te vagy a fontos!

Ezekkel a mondatokkal nap
mint nap találkozhatunk a
rohanó, sokszor önnön létét is
veszélyeztető világban. A világ
megveti a keresztény értékeket,
és sokszor gúny tárgyává teszi
azokat. A pap és tulajdonkép-
pen minden nagykorú keresz-
tény kötelessége ezen értékek
védelme és hirdetése. A magyar
történelem, ha csak a XX.
századot nézzük, bőségesen
adott elénk olyan papi arcéleket
és hitvalló világi híveket, akik
megmutatták a helyes utat, nem
csupán szavaikkal, de életvite-
lükkel is. Keményen felemelték
szavukat minden olyan történés
láttán, mely a keresztény érté-
keket veszélyeztette, vagy két-
ségbe vonta.

Feladatunk tehát megnyitni
azok szemét, akik nem ismerik
fel e veszélyeket, és segíteni
őket abban, hogy rátaláljanak a
krisztusi útra. A Szentlélek vi-
lágosságát, és a Feltámadott
Krisztus békéjét kívánom min-
den Kedves pacsai és Pacsa
környéki testvéremnek.

Gergő atya
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A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.

Magyarország nagy léptek-
kel halad előre az oltási prog-
ramban. A magyar lakosság át-
oltottsága messze meghaladja
a legtöbb uniós országét, ami
komoly eredmény a járványból
kivezető úton. Az unióban is
kiemelkedő hazai  oltási  ered-
mények remek mutatói annak,
hogy a magyar egészségügy, a
közigazgatás és a rendvédelem
példaértékű teljesítményre,
összehangolt munkára képes.

Ebben a megfeszített mun-
kában a Zala Megyei Kor-
mányhivatal is aktívan közre-
működik, melyről dr. Sifter
Rózsa, Zala megye kormány-
megbízottja részletesen tájé-
koztatta lapunkat.

Gyorsan és hatékonyan a
közös cél érdekében

– Egy kis visszatekintéssel
kezdeném: Zalában több mint
13 hónap telt el az első Covid-
eset megjelenése, és több mint
3 hónap az első beadott oltás
óta. Ebben az embert próbáló
időszakban a kormányhivatal
és a védekezésben részt vevő
szervek intézkedéseinek hátte-
rében a megye lakosságának
védelme, egészségének meg-
óvása állt. Szakértők szerint az
oltási tevékenység sikerétől
függetlenül a járvány valószí-
nűleg még sokáig velünk ma-
rad, így a védekezés a jövőben
is elsődleges szempont lesz
számunkra – hangsúlyozta a
kormánymegbízott, hozzátéve:
Zala megyében közös munká-
val, közös felelősségvállalással
dolgoznak a járvány legyőzé-
sén. Az oltás megszervezése
példátlan és egyedülálló hát-
térmunkát kíván, ezt Orbán
Viktor miniszterelnök úr sza-
vai is alátámasztják, aki az ol-
tási programot az ország tör-
ténetének egyik legnagyobb
szervezési műveleteként de-
finiálta. S valóban, a lakosság
immunizációjának kezdetétől,
munkaidőtől függetlenül, hét-
végén, kora reggel, késő este
az elvégzendő feladatok szer-
vezése szabja meg az életünket
– utalt az ellátandó feladatok
súlyára dr. Sifter Rózsa.

A helyi adottságok ismere-
te nélkülözhetetlen a hatékony
védekezésben. Az Operatív
Törzs ezért is állította fel ja-
nuárban az Országos Oltási
Munkacsoport mellett a Me-
gyei Oltási Munkacsoportokat,
hiszen a célzott feladatellátás-
hoz helyi szintű tájékozottság
és kompetencia szükséges –

A kormányhivatal aktív szerepe a járvány legyőzésében
Az oltási program az ország egyik legnagyobb szervezési művelete

utalt a Zala megyei testületet
elnökként irányító dr. Sifter
Rózsa a munkacsoport fontos-
ságára.

Elmondta: az országos
munkacsoport üléseit és az ott
született döntéseket követően
hétről hétre – a megyébe le-
osztott oltóanyag mennyisége
alapján – szerdától keddig
tartó oltási ütemtervet állítanak
fel a kórházak, a háziorvosi
rendelők és az oltópontként
működő szakrendelők részére.
Az országos munkacsoport el-
osztási terve alapján a kor-
mányhivatal meghatározza a
megyei oltási feladatokat, ame-
lyeket a zalai munkacsoport
tagjai (a Megyei Védelmi Bi-
zottság katasztrófavédelmi és
honvédelmi elnökhelyettese, a
megyei tisztifőorvos, a megyei
kórház intézményvezetője, a
megyei kollegiális háziorvosi
vezető és az OMSZ megyei
mentőszervezetének vezetője)
– a gyorsaság és hatékonyság
érdekében – jellemzően online
fogadnak el. Ezt követően a
kormányhivatal értesíti a kór-
házakat, a háziorvosi és a
szakrendelőket a végrehajtan-
dó oltási feladatokról. A mun-
kát komplexebbé teszi, hogy
mind az ötféle vakcina eseté-
ben külön elosztási tervet kell
kidolgozni.

– Az oltási ütemtervet a
zalaegerszegi, nagykanizsai,
keszthelyi és hévízi kórház
oltópontjai tehát tőlünk kapják
meg, és mi küldjük azt meg a
megyében működő valamennyi
– számszerűen 145 – háziorvo-
si körzetnek is, valamint az
oltási tevékenységbe bekap-
csolódott szakrendelőknek –
folytatja dr. Sifter Rózsa. –
Emellett a háziorvosi praxi-
sokban felhasználandó, hivata-
lunkhoz érkező vakcina minél
gyorsabb kiszállításáról is gon-
doskodnunk kell. Munkánk
azonban nem merül ki a fel-
adatok kiosztásában, hiszen ar-
ról – a naprakész információk
begyűjtését követően – vissza-
csatolási kötelezettségünk van
az Országos Oltási Munkacso-
port és az Operatív Törzs felé
a következő heti feladatok ter-
vezhetősége érdekében – mu-
tatja be a kormánymegbízott
az oltások beadása mögött
meghúzódó háttérmunkát. En-
nek, mint hangsúlyozza, rend-
kívül sok szereplője van, akik
valamennyien erejükön felüli
felelősségteljes munkavégzés-
ről tesznek tanúbizonyságot
már több mint egy éve.

A precíz előkészítés és szer-
vezés eredménye

– A munka az előkészítés-
sel, szervezéssel tehát nálunk
indul, és az oltás pillanatában
a kórházi oltópontokon, illetve
a szakrendelőkben feladatot
ellátó egészségügyi szaksze-
mélyzet, valamint a háziorvo-
sok kiemelkedő, példaértékű
és áldozatos munkájának ered-
ményeként fejeződik be. Eh-
hez az emberfeletti teljesít-
ményhez valóban az szüksé-
ges, hogy mindenki a tudása
legjavát adja – emelte ki dr.
Sifter Rózsa.

Magyarországon ötféle vak-
cinával oltanak, ennek is kö-
szönhető, hogy felgyorsulha-
tott a folyamat és az uniós
átlag fölött van a lakosság át-
oltottsága. Zalában is vala-
mennyi, Magyarországon en-
gedélyezett vakcinával oltot-
tunk már – összegzett a kor-
mánymegbízott.

– Az elmúlt hónapban je-
lentősen enyhült a vakcinákkal
kapcsolatos bizonytalanság, és
nőtt az oltást támogatók ará-
nya. Tapasztalataink azt mutat-
ják, hogy az immunizációra
jelentkezettek száma Zala me-
gyében is folyamatosan emel-
kedik. Mivel az oltásokkal tar-
tósan az országos átlag feletti,
dinamikus tempóban haladunk,
jelentős, kézzelfogható eredmény,
hogy a regisztráltak több mint
80%-a már legalább az első
oltását megkapta a megyében.

Eddig az oltási terv által
meghatározott kategóriák alap-
ján haladtunk az immunizá-
lással, de mostanra a teljes
felnőtt lakosság előtt kinyílt az
oltás lehetősége – mondta a
kormánymegbízott, s kitért ar-
ra is: életmentő eszközként
kell a vakcinára tekinteni, ezért
a kormányzatnak az a célja,
hogy az oltásokat jelentősen
felgyorsítsa. Ennek egyik új
eszköze az online oltási idő-
pontfoglaló, ami április 23-tól
minden érvényes regisztráció-
val rendelkező, oltással még
nem rendelkező személy számá-
ra rendelkezésre áll. A www.
eeszt.gov.hu oldalon minden
szükséges információ elolvas-
ható az időpontfoglaló rend-
szer működéséről.

Védekezés közben a gazda-
ság újraindítására is gon-
dolni kell

– Az emberek életének vé-
delme mellett a gazdaság új-

raindítása is életbevágó – szö-
gezte le a kormánymegbízott.
– A járványhelyzet gazdasági
hatásainak hatékony kezelése
ebben a nehéz időszakban
munkánkban szintúgy priori-
tást jelent, hiszen a kormány-
hivatal tevékenysége a nehéz
helyzetbe jutott gazdasági sze-
replők, vállalkozások, munka-
vállalók számára elérhetővé
vált támogatások azonnali ha-
táridővel történő elbírálására,
odaítélésére is kiterjed.

A gazdaságvédelmi intézke-
dések eredményeként Zalában
a pandémiás helyzetben eddig
3.604 vállalkozás 15.518 mun-
kavállalója részesült több mint
6,5 milliárd forint összegű mun-
kabér-támogatásban. Ennek je-
lentős részét előlegként, a töb-
bit utólagos elszámolást köve-
tően fizették vagy fizetik ki.

– Az országos 3,5 millió
beoltotti létszám elérése meg-
valósult, ami az újranyitás
újabb lépcsőit eredményezte,
újranyithattak a vendéglátóhe-
lyek teraszai és a kijárási kor-
látozás is kitolódott. Az igazán
nagy változások ezt követően
4 millió beoltottnál léptek élet-
be, amely a védettségi igazol-
vánnyal rendelkezők előtt meg-
nyitotta a szolgáltatások széles
körét, és az életünk visszatér-
hetett a már régóta vágyott
normális medrébe.

Kérek mindenkit, aki még
nem tette meg, az egészsége
érdekében regisztráljon az ol-
tásra és oltassa be magát. Mi
addig is folytatjuk a munkát a
járvány elleni harcban, annak
érdekében, hogy a zalai állam-
polgárok is minél előbb hozzá-
juthassanak a vakcinához – zár-
ta gondolatait dr. Sifter Rózsa.

Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott.

Pacsa és Környéke
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 40 éves tapasztalata!
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mester több, mint 40 éves tapasztalata!

További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Gránit, márvány síremlékekGránit, márvány síremlékek

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Minden év tavaszán kíváncsi-
an várjuk a RákócziPacsán
utcai gólyafészek lakóinak meg-
érkezését. Április elején, a hi-
deg idő ellenére meg is jelent
az első gólya! Nagy örömmel
hallgattuk kelepelését, és figyel-
tük a házaink feletti körözését.
Végül megpihent a fészkén.

Ez a fészek már hosszú év-
tizedek óta itt áll, a Rákóczi ut-
ca közepén, egy villanyoszlo-
pon. Még egy fészektartó állvány
is készült, ahol a gólyapárok év-
ről évre szorgalmasan építget-
ték lakhelyüket, majd nevelték
fiókáikat.

Sajnos két évvel ezelőtt egy
nyári vihar ledöntötte az egész
fészket, állványostól. Szerencsé-
re a gólyacsalád nem sérült meg,
már a kisgólya is tudott repülni.
A lakosok jelzése után azonnal
megindult az intézkedés, hogy
új fészek kerüljön az oszlopra.
Mellénk állt a Balaton-felvidé-
ki Nemzeti Park és az EON
Áramszolgáltató is. Az önkor-
mányzat koordinálásával a Nem-
zeti Park által készített új fé-

Megérkeztek a pacsai gólyák
szekalapot az EON daruskocsi-
jával tették a helyére. Izgatot-
tan vártuk, hogy a gólyák vissza-
térnek-e új otthonukba. S bi-
zony, újra birtokba vették!

Reméljük, idén is élvezhet-
jük társaságukat, hiszen nem-
rég megérkezett a gólyánk pár-
ja is. Bizakodunk abban, hogy
hamarosan a fiókák is ott üldö-
gélnek majd a szülők védelme-
ző szárnyai alatt!

Bokor Ferencné

A Pacsai Általános Iskola
nevelőtestülete mindig nagy hang-
súlyt fektetett a tehetséggondo-
zásra. Mottónk szerint minden
gyermek tehetséges valamiben,
találjuk meg, hogy mely terüle-
ten. Pedagógusaink számos ta-
nulmányi területen és művésze-
ti-, vagy sportágban fejlesztik ta-
nulóink adottságait, keresve ben-
nük a tehetséget. A pandémia el-

Tehetséggondozás Pacsán
lenére számos versenyen, és mű-
vészeti programon vettünk részt.

Az elmúlt időszakban az aláb-
bi kiemelkedő eredmények szü-
lettek:

Országos Honismereti Tanul-
mányi Verseny, 6. osztály: Tatár
Zsófia Hanga megyei 7. hely,
országos 12. hely, Németh
Gréta megyei 8. hely, országos
16. hely, Novák Karolina Fru- zsina megyei 9. hely. 7. osz-

tály: Dobor Panka megyei 5.
hely, országos 5. hely, Sabján
Huba megyei 5. hely, országos
5. hely.

Bendegúz Nyelvész anya-
nyelvi tanulmányi verseny me-
gyei forduló: Sziva Dorina (3.
osztály) XII. helyezett, Tőrösi
Réka (3. osztály) XV. helyezett,
Dobor Panka (7. osztály) VI.
helyezett, Tóth Regina (7. osz-
tály) VIII. helyezett.

Kaán Károly Országos Ter-
mészet-és Környezetismereti ver-
seny megyei forduló: Németh
Gréta (6. osztály), III. helye-
zett, Tatár Zsófia (6. osztály)
IV. helyezett, Bedő Kitti (6.
osztály) VIII. helyezett.

Hatodikos diákjaink Laposa
Julcsi népzenésszel dolgoz-
tak együtt, melynek eredmé-
nyeként elkészült a NÉPI hang-
színek népzenei kiadvány ne-
gyedik kötete. Bali Panna, Ko-
vács Olívia Johanna, Németh
Odett és Tatár Zsófia Hanga
tavaszi és nyári szokásdal-
lamokat énekel a CD-n. Szó-
lóban, párban, kvartettben és
csoportban egyaránt hallhat-
juk a lányok csengő hangját.
Nagyon büszkék vagyunk rá-
juk, dicséret illeti szorgal-
mas és kitartó munkájukat,
melynek gyümölcse ez a hang-
zó anyag.

Pálos Henrietta
intézményvezető

A népzenei kiadvány pacsai szereplői.
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Bár az idei április
lehűlést hozott a ter-
mészet, a növényzet
tavaszi növekedésnek
indult. A települések
vezetőinek mostantól
egészen az ősz vé-
géig gondoskodniuk
kell a temetők, par-
kok, játszóterek és
intézményi udvarok
gondozásáról, fűnyí-
rásáról.

Mit jelent ez Pa-
csán, hogyan tudják
megoldani? Kelemen
Tamás polgármester-
től érdeklődtünk.

– Nagyon nagy
feladatról, sok-sok
hektár területről van
szó, például három
temető tartozik ide és
a tóparti szabadidő
park területe is. Egy-

Sikeres pályázat segíti a város üzemeltetését Pacsán

házi támogatásként a templom,
a szőlőhegyi kápolna és a
tüttősi harangláb környékét is
az önkormányzat munkatársai
gondozzák. Folyamatosan 5-6
fő végzi a feladatot, dolgozóink
sokszor 7–10 nap elteltével újra
nyírnak a csapadék és a
hőmérséklet függvényében.

– Mennyibe kerül és miből
finanszírozzák?

– Éves viszonylatban a dol-
gozók bére, a gépek üzemel-
tetése, javítása, üzemanyagok
beszerzése több mint 10 millió
forintos tétel, aminek finanszí-
rozásához és viseléséhez ön-
kormányzatunk a tél folyamán

programot dolgozott ki és
sikeres pályázatot nyújtott be.
A járási startmunka minta-
program támogatására 24 mil-
lió forint támogatást kaptunk,
amit 2022 február végéig fel-
használhatunk közmunkások bé-
rére, gépek, eszközök üzemel-
tetésére. Ez a sikeres projekt
biztosítja, hogy a korábban Pa-
csán megszokott településképi
rendezettséget, gyakori karban-
tartást a továbbiakban is fenn-
tarthassuk, annak ellenére, hogy
az önkormányzatunk egyéb be-
vételei a járvány miatt csökkentek.

– Könnyű a közmunkás ál-
láshelyeket betölteni?

– Egyáltalán nem, elmond-
hatom, hogy elsősorban női
munkaerőt tudunk felvenni,
mindössze két férfi közmunkás
dolgozónk van. A bérek ala-
csonyak (központilag vannak
megállapítva – a szerk.), igyek-
szünk kiegészíteni étkezési

hozzájárulással. A közmunkás
női munkatársak többsége már
évek óta nálunk dolgozik,
megtanulták és sikeresen vég-
zik a fűnyírást is, szerencsére
számíthatunk a munkájukra –
zárta mondandóját a polgár-
mester.

A tóparti szabadidő park területén dolgo-
zik Horváth György és Orsós Györgyné.

Pacsán járva azt is tapasz-
talhatja a közlekedő, hogy új
utcanévtáblák kerültek kihelye-
zésre. Megkérdeztük Kelemen
Tamás polgármestert, hogy mi
indokolta ezt.

–16-17 évvel ezelőtt kerül-
tek kihelyezésre a most is meg-
lévő tartókeretek, amelyekbe
fémlemezből készült táblák let-
tek elhelyezve. Ezek a lemezek
10 év után rozsdásodni kezd-
tek, sokat veszítettek esztétikai
megjelenésükből, már nehezen
lehetett olvasni a feliratokat.
2015-ben a rozsdásodó vékony
lemeztáblákat az időjárásnak
jobban ellenálló, vastagabb
műanyagból készült elemekre
cseréltük le. Egy dologgal vi-
szont nem számoltunk. Az igaz,
hogy a műanyag az időjárásnak
ellenáll, viszont a rongálóknak,
vandáloknak nem. Az elmúlt
években annak ellenére, hogy
többször is tettünk feljelentést

Új utcanévtáblák Pacsán
(sikerült az elkövetőt beazono-
sítania a rendőrségnek is),
összetörték, leverték a mű-
anyagból készült táblák hatvan-
hetven százalékát – mondja
Kelemen Tamás.

A polgármester arról is tájé-
koztatta lapunkat, hogy 2020
végén jutottak arra az elhatá-
rozásra, hogy kicserélik a név-
táblákat. Felvették a kapcso-
latot az eredetieket gyártó cég-
gel (még most is üzemel), s
újra fémből készült elemeket
rendeltek. A felszerelést az ön-
kormányzat dolgozói végezték
el, több esetben új tartószer-
kezet is kihelyezésre került, a
megmaradó régiek pedig olyan
festést kaptak, ami ellenáll az
időjárás viszontagságainak.

A táblákra írt szöveg mellé
képmotívumok is kerültek, ez-
zel is segítve a tájékozódást,
színesítve az utcaképet, egyedi-
vé varázsolva a pacsai táblákat.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj KiadóA megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Pacsa és Környéke

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen
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Az Egészségügyi Világszer-
vezet legújabb meghatározása
szerint a 65-79 évesek „csu-
pán” idősödők, míg e fölötti
korosztály számít valóban idős-
nek napjainkban. A változás
oka, hogy sokkal aktívabb, még
dolgozó, energikus marad ez
a korosztály, még nyugdíjas
éveiben is. Idén ősszel 30 éve
lesz, hogy egy világnap kere-
tében mindenki az időseket
ünnepli.

Pacsa város polgármestere
azonban úgy látta, a WHO
meghatározás szerinti idősek,
azaz a 80 év felettiek kiemelt
figyelmet érdemelnek. Egyrészt
a több, mint egy éve tartó
Covid-világjárvány alatt bebi-
zonyosodott, hogy ők vannak
kitéve a legnagyobb veszély-
nek, ők élnek a legelzártabb
környezetben, most tehát külö-
nösen fontos, hogy nagyobb
figyelmet kapjanak.

Másrészt, amellett, hogy
tolmácsoljuk számukra a meg-
becsülésünket, tiszteletünket
megkértük őket arra is, ossza-
nak meg egy pár gondolatot
velünk – amit továbbíthatunk
az újság lapjain keresztül a
lakosságnak, a fiatalságnak.
Adják át tapasztalataikat, ho-

Idősek jubileumi köszöntése Pacsán
Új program hagyományteremtő szándékkal

gyan élték az életüket, mi ve-
zetett ahhoz, hogy ma is jó
egészségben élve a települé-
sünk polgárai – emelte ki a
település vezetője.

Fentiek keretében Kelemen
Tamás polgármester az önkor-
mányzat nevében és a hivatal-
vezető, dr. Benedek Karolina
jegyző felkeresi az idén 80. és
90. jubileumi évfordulójukat
ünneplő helyieket, születésnap-
juk alkalmából.

Már most elmondható – pe-
dig éppen csak elindult a kez-
deményezés –, hogy mindenki
kivétel nélkül örült a gesztus-
nak, a megemlékezésnek, és
jókedvűen, örömmel fogadtak
minket. Lehet, hogy az idő
múlása miatt a testük már nem
annyira energikus, mint ők sze-
retnék, de a lehetőségek szerint
mégis mindenki aktív maradt a
mindennapokban, a szellemi
frissességüket pedig sok fiatal
is megirigyelhetné – talán ez a
titka a hosszú életnek, marad-
jon is így még sokáig!

A program 2021 januártól
indult, de a járványhelyzet ala-
kulása a tél folyamán nem tette
lehetővé a köszöntéseket, vi-
szont áprilisra az időskorúak
beoltása megtörtént, így elhá-
rultak az akadályok – tette
hozzá a polgármester.

Az adatok a Pacsa Közös
Önkormányzati Hivatal nyil-
vántartásaiból kerültek megál-
lapításra, és természetesen az
idősekkel és családtagjaikkal
egyeztetve, az ő beleegyezé-
sükkel kerülnek nyilvános-
ságra – tudtuk meg a jegy-
zőtől.

2021 első négy hónapjában
kettő pacsai lakos töltötte be a
90. életévét, négy pacsai lakos
pedig a 80. születésnapját ün-
nepelhette.Csiszár Imréné emléklapja Molnár József

Tasler István Csonka Nándorné

Csiszár Imréné 90. születés-
napját ünnepelte februárban.
Pacsán született és születésétől
kezdve itt él. Családja körében
tölti mindennapjait, elsősorban
a lakáson belül. A csendet
szereti, rendkívül jó a memó-
riája és az emlékezőtehetsége.

Molnár József 90. születés-
napját ünnepelte márciusban.
Pacsán született, azóta is itt él.
A településtől csak a kettő éves
katonaideje alatt töltött több
időt távol, Nyíregyházán.
1951. május 5-én kötött házas-
ságot a szintén pacsai Köfler

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Szalai János Zuggó Zoltán

A kéri, hogy személyiHaladás Horgászegyesület Pacsa
jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák az egyesület te-
vékenységét.

Adószámuk: 19-959012-1-20

Segítség a horgászoknak

Rendelkezzen adója 1%-áról alapítványunk javára

18953790-1-20
Minden forint a településen élők egészségéért, kultúrájáért,

oktatásáért, sportjáért kerül felhasználásra.

Számunkra Ön és családja, valamint a városunk közössége a
legfontosabb!

Pacsáért Alapítvány kuratóriuma

PACSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
A PACSÁN ÉLŐKÉRT

Idén a koronavírus-járvány-
ra való tekintettel a hagyomá-
nyoktól eltérően zajlott a hús-
vét . Bár a körülmé-Pötrétén
nyek nem tették lehetővé a
közösségi rendezvények szer-
vezését, így is igyekeztünk
megemlékezni az ünnepről.

A kézműves foglalkozások,
melyekkel korábban a húsvétot
várták a falu gyermekei, idén
az ő egészségük védelmében
maradtak el. A közös program
helyett inkább a falu díszítésére
került a hangsúly, hogy minden
arra járó érezhesse az ünnep
közeledtét még ebben a hely-
zetben is.

A falu díszítésére került a hangsúly

Fából készült, kézzel festett
vidám dekorációs elemek, nyu-
lak, tojások és virágok díszí-
tették idén először a település
több pontját. Szalmabálából ké-
szült húsvéti nyúl is idén első
alkalommal állt a településen.
A közösség egy évvel ezelőtt
hagyományteremtő szándékkal
állított tojásfát.

Nagyon várjuk, hogy jö-
vőre újra, közösségben tölt-
hessük az ünnepi készülődést,
találkozhassunk egymással hús-
vétkor és hogy húsvéthétfőn
ismét locsolkodók járhassák a
falut.

Polák Anett

A település több pontján is ünnepi díszek voltak.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Arankával (a napokban ünne-
pelték 70. házassági évfor-
dulójukat). Házasságukból egy
fiúgyermek, egy unokájuk és öt
dédunokájuk született. Keres-
kedelmet tanult és 45 éven át
abban is dolgozott. 30 éve ment
nyugdíjba, mint a helyi ÁFÉSZ
mezőgazdasági üzletének veze-
tője. Ma is aktív életet él Józsi
bácsi, a ház körül kertészkedik,
bolti bevásárlásokat és postai -
hivatali ügyintézéseket napi
szinten személyesen végzi.

Tasler István 80. születés-
napját január végén ünnepelte.
Zalaigricén született, 1965-ben
kötött házasságot Németh
Zsuzsannával, 1975-től élnek
Pacsán. Három gyermekük, há-
rom unokájuk és egy déduno-
kájuk született. Ma is aktívan

tölti napjait, bevásárlásokat,
hivatali ügyintézéseket is el-
végzi, több évtizede tagja az
egyházközségi képviselő-tes-
tületnek. Hobbija a rejtvény-
fejtés.

Csonka Nándorné március
közepén ünnepelte 80. születés-
napját. Pacsán született és azóta
is itt él. Házasságát 1961-ben
kötötte, amelyből kettő gyer-
meke és egy unokája született.
Ma is jó egészségnek örvend,
családja körében él, a házkörüli

munkákat szívesen ellátja.
Hobbija a virágok gondozása,
olvasás és a televízió nézése.
Van egy szép cicája is, szinte
családtag, sok örömet okoz
neki.

Szalai János 80. születés-
napját ünnepelte április elején.
Nagyradán született, Pacsára
2017-ben költözött feleségével,
házasságukat 1965-ben kötöt-
ték. Egy gyermekük és kettő
unokájuk született, lányuk ko-
rábban Pacsára került és ők
emiatt költöztek ide. Aktív
korában az építőiparban dolgo-
zott, 20 éve ment nyugdíjba,
ma kissé nehezen mozog. Hob-
bija az olvasás és a televízió-
nézés.

Zuggó Zoltán 80. születés-
napját április közepén ünne-

pelte. Zalaigricén született,
1970-ben házasodott és költö-
zött Pacsára, azóta is itt él fe-
leségével. Kettő gyermeke és
négy unokája született. 1996-
tól nyugdíjas. Aktívan tölti
mindennapjait, szőlőművelés-
sel is foglalkozik. Hobbija a
barkácsolás és televízió-nézés.

Pacsa Város Önkormányza-
ta nevében további jó egészsé-
get kívánunk az ünnepelteknek!

Kelemen Tamás
polgármester

Ha elolvasta, adja tovább!

Pacsa és KörnyékePacsa és Környéke
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Laposa Julcsi Junior Príma
Díjas népzenésszel, zenei me-
diátorral beszélgetek új népzenei
lemeze megjelenése kapcsán.

– Kedves Julcsi! Kérlek,
mesélj magadról, hogy lesz va-
lakiből népzenész és zenei me-
diátor?

– Kalandos az életem és
dallamos. Mindig a szívemre
hallgatok, és olyan dolgokat
tanulok a mai napig is, amik
érdekelnek, amik boldoggá
tesznek. A szüleim elmondása
szerint a zenével ez a különle-
ges kapcsolat már születésem
óta kíséri az életemet. 1991.
január 12-én születtem Keszt-
helyen. Egy kicsi zalai faluból,
Tekenyéről származom. A mű-
vészetek iránti szeretetem már
négyéves koromban kezdett
kibontakozni, amikor balett- és
néptáncórákra jártam a zala-
szentgróti művelődési központ-
ba. Zenei tanulmányaimat hét-
évesen kezdtem furulyán, majd
egy év után klasszikus hegedű-
re váltottam. Első élő népzene-
kari élményem egy franciaor-
szági néptáncturnéhoz kötődik
2007-ben, ahol klasszikus ze-
nészként olyannyira megérin-
tett a népi hangszerek össz-
hangzása, hogy a turné után be
is iratkoztam a zalaegerszegi
Pálóczi Horváth Ádám ze-
neiskolába népi hegedű szakra.
A zene végigkisért az egyetemi
tanulmányok alatt is. A Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem
BTK romanisztika-francia sza-
kán, és a Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetem kultúramenedzs-
ment képzésén eltöltött éveim
alatt végig szerves része maradt
az életemnek. Mindig találtam
arra lehetőséget, hogy tovább
fejlesszem a már megszerzett
népzenei tudásomat. Több nép-
zenei táborban is részt tudtam
venni a Kárpát-medencében,
ahol kiváló népdalénekesek és
prímások ének/játékstílusát sa-
játíthattam el. Az idegen nyel-
vek ismerete, más zenei kultú-
rák hangzása mindig nagyon
érdekeltek, épp ezért kerestem
a nyelvek és a zene kapcsoló-
dását, amit bátran elmondha-
tok, hogy jelenlegi munkám
során is alkalmazom a minden-
napokban. Tanulmányaim csúcs-
pontját a párizsi Sorbonne
Egyetem muzikológia-zenei
mediátor mesterképzése jelen-
tette, ahol 2016-ban diplomát
szereztem. Immár 14 éve sze-
repelek hazai és nemzetközi
színpadokon, ez idő óta muzsi-
kálok a Zala zenekarban prí-

Laposa Julcsi és a pacsai diákok közös munkája

másként és népdalénekesként,
és 2017-ben megalapítottam sa-
ját népzenekaromat is, Laposa
Julcsi és barátai néven.

– A NÉPI hang-színek nép-
zenei CD sorozat sokak számá-
ra vonzó kiadvány, hiszen nem
egyszerű népzenei hangzó anyag,
hanem több ennél.

– A füzetekben népi motí-
vumok, népviseletes figurák
találhatóak, dalokkal és játék-
leírással, CD-vel mellékelve
melyeket elsősorban gyerme-
kekkel közreműködve énekel-
tünk fel! Célom „népművelés”,
kultúraátadás játékosan, zenei
nevelés óvodásoknak és kisis-
kolásoknak. Az első füzet
2017-ben látott napvilágot,
melynek témája közismertebb
népdalaink gyermekjáték leírá-
sokkal, a második 2018-ban,
ami a téli népszokásokat mu-
tatja be matricákkal, majd
2019-ben megjelent a sorozat
őszi része is. A befejező rész
2021 márciusában látott napvi-
lágot, ami a tavaszi és nyári
ünnepeinket mutatja be memó-
riajátékkal kiegészülve. A
NÉPI hang-színek gondolatisá-
ga észrevétlenül repíti a gyer-
meki fantáziát a megjelenített
ábrák, motívumok világán ke-
resztül olyan dimenziókba, me-
lyek nélkülözhetetlenek a gyer-
meki lélek fejlődésében. A fü-
zet igényességét tovább emeli
az amúgy hangszeren is könnyen
lejátszható szakszerűen kivá-
lasztott kottapéldatár, amely a
gyermekekkel foglalkozók szá-
mára is tartogat újabb kihí-
vásokat. A mellékletként szánt
hangfelvételek pedig nemcsak
a kisgyermekek színharmóniá-
jának kiteljesedéséhez nyújt
kiváló tápanyagot, de külön ze-
nei csemegeként is használható.

– A mostani kiadványon
szerepelnek pacsai diákok is.
Mesélnél a közös munkátokról?

– Számomra mindig nagy
élmény, ha gyermekekkel dol-
gozhatok, hisz ezeknek a kiad-
ványoknak az volt az elsődle-
ges célja, hogy tehetséges
énekhangú gyermekek kapja-
nak bemutatkozási lehetőséget.
Hatalmas élmény és tapasztalat
mindenkinek, amikor egy stú-
dióban dolgozhat, még nekem
is felnőttként, képzeljék el, egy
gyermeknek milyen érzés lehet
ez, mikrofonba énekelhet, úgy
ahogy a profik csinálják. Nagy
koncentrációt vesz igénybe egy
stúdió munka, ami által gyor-
san el is fáradunk. A Pacsai
Általános Iskolával már kétszer
volt szerencsém együtt dolgoz-
ni. Ezúton szeretném megkö-
szönni Pálos Henrietta ének-
zene pedagógus áldozatos mun-
káját, aki nagyon magas szinten
műveli a népdalokoktatást a
térségben. Ahhoz, hogy egy
ilyen lemez megszülessen, el-
engedhetetlen egy olyan peda-
gógus zenei iránti elkötelezett-
sége és szeretete, mint Henié.
Bízom benne, hogy a jövőben
lesz még alkalom a közös mun-
kára, és hát még hátra vannak a
lemezbemutató koncertek is a
lányokkal: Bali Panna, Kovács
Olívia Johanna, Németh Odett,
Tatár Zsófia Hanga. Mind-
annyian a Pacsai Általános
Iskola 6. osztályos tanulói.

– Hol érhetőek el a kiadvá-
nyok, találkozhatunk-e veled
fellépéseken, koncerteken?

– A kiadványok elérhetőek
már a honlapomon. Ezeket sze-
mélyesen postázom el, és igény

szerint még dedikálom is őket.
Aki szeretné megvásárolni az
ÚJ kiadványt és az előző
sorozatot az megteheti itt:
www.laposajulcsi.eu, valamint
a Libri könyvesboltok inter-
netes hálózatán is megvásárol-
ható minden eddig megjelent
kiadvány. Ha a járványügyi
helyzet úgy engedi, akkor sze-
retnénk a lemezt bemutatni a
nyári időszakban több helyszí-
nen is Magyarországon, mint
például Budapest, Eger, Kapol-
csi Művészetek Völgye, Vas és
Zala megye számos pontján és
Szlovéniában is. Várjuk a ked-
ves érdeklődőket ezeken az
eseményeken, ahol személye-
sen is átvehetik a kiadványokat.
A pontos dátumokat a Face-
book oldalamon teszem elérhe-
tővé (Laposa Julcsi).

Köszönöm a beszélgetést,
további eredményes munkát,
örömteli zenélést kívánok!

Pálos Henrietta
intézményvezető

Laposa Julcsi

Fotó: Seres PéterFotó: Seres Péter

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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Örömmel tájékoztatom a
pacsai lakosságot, hogy több-
éves előkészítő munka eredmé-
nyeként sikerült önkormányza-
tunknak egy olyan ingatlant
megszereznie, amit már több
esztendeje szerettünk volna.

A korábban vendéglátóhely-
ként üzemelő épület és környe-
zete közel egy évtizede lakat-
lan, nincs használatban. A fek-
vése szerint viszont a település
központjában található, a Kiss
Dénes Városi Könyvtár, a Vá-
rosháza és a Rendőrőrs szom-
szédságában. A gondozatlan in-
gatlan jelentősen rontotta a
központi településképet, emiatt
már évek óta szerettük volna
megszüntetni ezt a tarthatatlan
állapotot.

Megnehezítette a feladatot,
hogy a bejegyzett tulajdonost
semmilyen formában nem tud-
tuk megtalálni, nem volt lehe-

Újabb ingatlanhoz jutott az önkormányzat Pacsán

tőségünk vele tárgyalásokat foly-
tatni. Végül a felszámolás elin-
dulása után, árverésen sikerült
megvásárolnunk az ingatlant
2021 év tavaszán és áprilisban
vált jogerőssé az ügylet.

Rövid távú célunk az udvari
részen a gyom eltávolítása, a
hulladékok összegyűjtése, gon-
dozott kert kialakítása. A rossz
állapotú melléképületet (hajdan
hentesüzlet volt) lebontjuk, a
főépületen pedig szeretnénk
megakadályozni a további ál-
lagromlást.

Távlati tervünk, hogy kö-
zösségi célokat kielégítő épü-
letté tudjuk átalakítani, felújí-
tani, aminek költségeihez a kö-
vetkező időszakban induló új
hazai és európai uniós pályázati
ciklusban szeretnénk pénzügyi
támogatást szerezni.

Öröm számunkra, hogy
újabb, eddig gondozatlan ingat-

lanon kezdődik a rendrakás,
ami által településünk arculati
képe tovább javul.

Köszönöm a képviselő-
testület tagjainak a támogatását
és a Pacsai Közös Önkor-

Közösségi célokat szolgálna a felújítás után.

A kormány hatá-
rozata alapján 1992-
től Szent György
napján, április 24-én
rendezik meg Ma-
gyarországon a rend-
őrség napját.

Sárkányölő Szent
György évszázado-
kon át a lovagok,
fegyverkovácsok, lo-
vaskatonák és ván-
dorlegények patrónu-
sa volt. A jelenben
a cserkészeké és a
rendőröké.

Rendőreink a rend-
fenntartás, a bűnmeg-
előzés mellett a jár-
vány leküzdésében és
megelőzésében is fon-
tos szerepet vállalnak.

A rendőrség napja
alkalmából Pacsa
Város Önkormányza-
ta, a városlakók és az
őrshöz tartozó kör-
nyező 18 település
nevében köszöntött

Rendőrség napja

minden rendőrt és rendőrségi
dolgozót, felelősségteljes mun-
kájukhoz kívánt sok sikert és jó
egészséget a pacsai polgár-
mester, Kelemen Tamás.

Városunkban is sokat kö-
szönhetünk a rendfenntartók-
nak, hiszen a lelkiismeretes
munkájuknak köszönhetően

Pacsa ma is az ország egyik
legbiztonságosabb városa.

Az önkormányzat ajándékát
Drózd Péter rendőr alezredes, a
pacsai rendőrőrs parancsnoka
vette át (képünkön), és tolmá-
csolta a jókívánságokat az ál-
lomány tagjai számára.

Pacsa Város Önkormányzata

mányzati Hivatal dolgozóinak a
munkáját, amelyek nélkül ez a
fontos lépés nem valósulhatott
volna meg.

Kelemen Tamás
polgármester
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Korábbi számunkban és honlapunkon (www.zalatajkiado.hu)
részletesen foglalkoztunk a és azalaszentgróti önkormányzat Két
Tarbuza Kft. közötti jogvitával, ami a Batthyány utca 8-10. szám
alatti ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügyben alakult ki.

Hosszú hallgatás után a szentgróti önkormányzat által kiadott
lap, a is foglalkozott az esettel. A kétoldalas cikk-Szentgróti Hírek
ben független tollforgató csendes brummogásáraMedvéssy Baracs-
kai József polgármester újfent hülyének néz mindenkit, akinek más a
véleménye a Batthyány utca 8-10. szám alatti ingatlanvásárlási-
visszavásárlási ügyben. Szögezzük le: azt egy pillanatig sem vitat-
tuk soha, hogy az önkormányzat, pontosabban a polgármester első
lépése a határidő be nem tartása miatt indokolt volt a vállalkozó
felé. Ami azonban ezután történt, az meglehetősen furcsa.

A Szentgróti Hírlap esetében valóban egy független, objektív
sajtóról van szó. Még akkor is, ha ilyen nem létezik a világon.
Szentgróton persze ez a csoda is megeshet. Pedig olyan – a sajtó
esetében is – nem létezik, hogy független valami, vagy valaki.

Valakitől, vagy valamitől mindenki függ. Ha mástól nem, hát
saját lelkiismeretétől. Ám, ha valakinek nincs lelkiismerete – mint
például jónéhány ellenzéki politikusnak –, akkor valóban függet-
lenek. Az etikától, a korrektségtől feltétlenül.

Medvessy „kolléga” hosszú dörmögéséből kiderül, hogy a vá-
ros érdekeit képviselve Baracskai József nem is dr. Czeglédy
Csabával dr. Fodor Tímeával, hanem kötött szerződést.

Az általános iskola alsó tagozatos diákjai számára is világos,
ha dr. Fodor Tímea a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Iroda tagja,
akkor valami köze lehet Fodor Tímeának dr. Czeglédy Csabához.
Azon az „elhanyagolható” szemponton kívül, hogy házastársak. S
vajon miért nem kérdezte meg Medvéssy „kolléga”, hogy miért
dr. Czeglédy Csaba ment el személyesen tárgyalni Szentgrótra a
kivitelező cég képviselőjével?

S persze ismét megkérdezzük: nem volt Zala megyében – ha
már a négy jogi végzettségű önkormányzati dolgozó erre nem volt
alkalmas – olyan ügyvéd, aki képviselni tudta volna az önkor-
mányzatot a kérdéses ügyben?

Baracskai Józsefnek volt kitől tanulnia. Mestere, Gyurcsány
Ferenc mondta dr. Czeglédy Csabának egykor, amikor kölcsönért
fordult hozzá: Csaba, én politikus vagyok, beszélj a feleségem-
mel, Klárával (Dobrev Klára – a szerk)! S láss csodát! Czeglédy
megkapta a kölcsönt. Baracskai azonban túlnőtt a főnökén. Ő elő-
re látta – látnoki képességei miatt –, hogy Czeglédynek az ügy-
védi kamara felfüggeszti majd az ügyvédi működését, s ezért hi-
vatkozik dr. Fodor Tímeára. Miközben a szerződést a Dr. Czeg-
lédy és Társai Ügyvédi Irodával kötötte. A fideszes lakájmédiával
nem egy szinten említhető, Pulitzer-díjra esélyes mértéktartó,
kiegyensúlyozott Medvéssy nevezetű tollforgató azonban erre
nem kérdezett rá. A Covid-védőoltások mellékhatásaként egyelőre
nem említi a szakirodalom az emlékezetkiesést.

Amikor hülyének nézik az embert
– avagy a szentgróti ingatlanügy kérdőjelei

Szóval fokozódik a „nemzetközi helyzet” Szentgróton is, hogy
kedvenc filmem, A tanú egyik szállóigéjét említsem. Persze az
sem jó, ha Baracskai József ostobának nézi a szentgróti polgárok
jelentős részét.

Azért jó lenne megérni, hogy Baracskai József – igazi férfira
jellemzően – őszinte lenne. A férfi minősítés – mielőtt megtámad-
nának áljogi szervezetek – nem nemi identitásra vonatkozik. Ha-
nem a korrektségre, őszinteségre. Főleg akkor, ha egy közösséget
képvisel, vezet. Politikus férfiként.

Baracskai játszik az emberekkel. Csoda, hogy még tűrik.
Jó lenne tudni, miképpen vélekednek a zalaszentgróti polgárok

arról, hogy a város önkormányzata egy korábban már adócsa-
lásért, magánokirat-hamisításért és a számviteli fegyelem megsér-
téséért elítélt ügyvéd irodájával van üzleti kapcsolatban. Aki ellen
és társai ellen egyébként jelenleg különösen jelentős vagyoni
hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncse-
lekmények miatt folyik eljárás. A vád szerint 6,215 milliárd forint
vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.

A Zalaszentgrót Város Önkormányzata és a Dr. Czeglédy és
Társai Ügyvédi Iroda között létrejött ügyvédi megbízási szerző-
désben az áll, hogy a megbízás díja óránként 20.000 Ft + ÁFA, a
havi elszámolás utáni fizetési határidő pedig 5 nap. (Zalaszentgrót idei
költségvetése egyébként valamivel több, mint 2 milliárd forint).

E.E.

A Szentgróti Hírek felébredt… Hosszú cikk foglalkozik az in-
gatlanüggyel.

Pacsa és Környéke

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

A szerződés szerint dr. Fodor Tímea a Dr. Czeglédy és Társai
Ügyvédi Iroda megbízott képviselője. Ebben az esetben az iro-
dát képviseli.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás

Társulási Tanácsa
pályázatot hirdet a

Pacsai Napsugár Óvoda

óvodavezető
álláshely betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőben, hatá-
rozatlan időre tölthető be. A vezetői kinevezés határozott időre,
2021.08.01-2026.07.31-ig szól.

A pályázat során olyan főiskolai végzettséggel és in-
tézményvezetői szakképzettséggel rendelkező megbízható,
szakmailag elhivatott, önálló óvodapedagógusok jelentkezését
várjuk, akik legalább öt év óvodapedagógus gyakorlatot tud-
hatnak maguk mögött. További lényeges pályázati feltétel egy
szakmai önéletrajz (elérhetőségekkel) és az intézmény veze-
tésére vonatkozó rövid és hosszú távú vezetői program be-
nyújtása.

A pályázat további feltételei és a bővebb pályázati kiírás a
kozigallas.gov.hu, a pacsa.hu, a zalaigrice.hu weboldalon, illet-
ve az Oktatási és Kulturális Közlönyben található!

A pályázati anyag 2021.07.01-ig nyújtható be személyesen,
vagy postai úton a Pacsai Óvodafenntartó Intézményi Társulás
címére (8761 Pacsa, Kisfaludy u. 2.). Postai beküldés esetén
kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvo-
davezető, illetve a pályázat azonosító számát: P/569-1/2021.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465
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A TÜSKESZENTPÉTERI MALOMBAZala-Cereália Kft.

szakmunkást vagy keres.MOLNÁR betanított munkást
Három mûszakos munkarendben.

Elõnyt jelent:

lakatos tapasztalat, vagy

bármilyen szakmunkában eltöltött idõ!

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az alábbi

elérhetõségen lehet: titkarsag@zala-cerealia.hu

Érdeklõdni: Kertész László    tel.: 30/375-3030

Zala-Cereália Kft.
8790 Zalaszentgrót, Nyár út 1.

Zsuppánné Horváth Mária,
Felsőrajk polgármestere arról
tájékoztatta lapunkat, hogy a
napokban községükbe látoga-
tott inno-dr. Palkovics László

vációs és technológiai mi-
niszter.

– Május első szombatján
meghívásomra községünkbe lá-
togatott dr. Palkovics László in-
novációs és technológiai minisz-
ter úr, akivel átbeszéltük az
eddig történt fejlesztéseket és a
jövő terveit. 2019. október óta
több bel- és külterületi önkor-
mányzati árkot tisztítottunk ki.
Buszmegállókat, utcatáblákat,
üdvözlő táblákat és virágtartó-
kat helyeztünk el a falu több
pontján. Nagy gondot fordítot-
tunk a virágosításra és telepü-
lésünk rendezettségére. Közel-
múltban a Magyar Közút Non-
profit Zrt.-vel történt egyez-

A miniszter Felsőrajkon
Dr. Palkovics László elismerően szólt a fejlesztésekről

tetés alapján a Petőfi utcában
árokásásra és átereszek tisztí-
tására került sor a közfoglal-
koztatottak részvételével. Az
egyhetes munkálatok során
óriási mennyiségű föld elszál-
lítását oldottuk meg. Az ősz
folyamán tovább szeretnénk
folytatni a vízelvezető árkok
karbantartását. Elengedhetet-
len a falu életében a szenny-
vízhálózat kiépítése, ami régi
álma a környező települések-
nek is (Pötréte, Alsórajk, Ki-
limán, Kerecseny, Orosztony,
Pölöskefő), sőt megoldaná
Gelse szennyvíztelepének kor-
szerűsítését is. Ezzel kapcso-
latban is történt egyeztetés a
Délzalai Víz-és Csatornamű
Zrt.-vel, melyért Vigh László
országgyűlési képviselő és
miniszteri biztos úr is sokat
tett. Ezúton szeretném meg-

köszönni miniszter úrnak és
Vigh László országgyűlési kép-
viselő, miniszteri biztos úrnak,
hogy mindketten biztosítottak
támogatásukról – emelte ki a
polgármester asszony.

Dr. Palkovics László a kö-
vetkezőket mondta:

– Vigh Lászlóval napi kap-
csolatom van, hiszen a jármű-
ipari tesztpályáért és a harci jár-
művekért gyártó üzemekért is
felelős, emellett ismerem a pol-
gármesterként folytatott tevé-
kenységét. Polgármester asszony
méltó folytatója ennek a mun-
kának, gratulálok a szép kis
településükhöz és ígérem, hogy
mindenben támogatni fogom
munkájukat.

A találkozón Kósa Istvánné,

a Suli Harmónia-2007 Gyerme-

keket Segítő Alapítvány elnöke
adott tájékoztatást munká-
jukról:

– A Suli Harmónia-2007
Gyermekeket Segítő Alapít-
vány 2007. óta biztosítja Vas és
Zala megyében a kis falusi
iskolák és egy óvoda működé-
sét. 2010-ben Vigh László, ak-
kori felsőrajki polgármester ön-
zetlen felajánlásának köszön-
hetően az alapítvány központja
Felsőrajkra költözött. Itt biz-
tonságot, támogatást kaptunk
és töretlenül dolgozhattunk és
dolgozunk a mai napig azon,
hogy a kis településeken is
megmaradjanak az iskolák
(akár kis létszámmal is) és a
falusi gyermekek minél szín-
vonalasabb, versenyképes okta-
tást és nevelést kapjanak. A
falvak polgármesterei és kép-
viselő-testülete maximálisan tá-
mogat bennünket és elkötele-
zettek céljaink elérésében. Mi
sem bizonyítja jobban ezt, mint
az, hogy Felsőrajkon és Eger-
völgyön egy teljesen felújított,
csodálatos iskolában, Káldon

pedig egy teljesen megújult
óvodában lehetnek a gyerekek.
Pölöskén a tetőszerkezetet tel-
jes cseréje valósult meg. A
zalaszentmihályi iskolánk fel-
újítási munkái hamarosan el-
kezdődnek. Mindezek a sike-
res pályázatok révén és az ön-
kormányzatok hathatós anyagi
ráfordításával valósulhattak
meg. Az infrastrukturális fej-
lesztéseken túl szakmailag ki-
váló pedagógusokkal dolgo-
zunk együtt, ezek eredmé-
nyeként növekszik az gyermek-
létszám. Ez kiemelkedő Felső-
rajkon.

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának köszönhetően
2010. óta alapítványunk jelen-
tős anyagi támogatásban része-
sül, amit pályázat útján kapunk.
Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium segítségének kö-
szönhetően pedig az iskoláink
számítógépparkját teljesen fel
tudtuk újítani a tavalyi évben.
Szeptembertől pedig az alapít-
vány minden pedagógusa új
notebook-ot kap, az iskolákat
pedig egyenként a legmoder-
nebb interaktív kijelzővel sze-
reljük fel, szintén az ITM tá-
mogatásával.

Külön említésre méltó Vigh
László képviselő úr, egyben az
alapítvány felügyelő bizottsága
elnökének a támogatása. Az
idei évben immáron hatodik
alkalommal, június végén hívja
meg saját költségén az alapít-
vány minden gyermekét szü-
leikkel, rokonaikkal együtt a
zalaegerszegi AquaCity élmény-
fürdőbe, teljes ellátással. Tize-
dik éve vendégeskedünk évente
többször a csodálatos Ungi-
hegyi birtokán a felsőrajki
tanulókkal és családjaikkal. Új
iskolapadokat, a mindenkori
elsősök pedig ajándékot kapnak
minden évben Vigh Lászlótól.

Balról Vigh László, Kósa Istvánné, Zsuppánné Horváth Mária
és dr. Palkovics László.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


